Text etikety

LUKOFOB 39 Hydrofobní nátěr
Koncentrovaný silikonový vodoodpudivý přípravek
Účinek: Snižuje nasákavost, špinivost, zvyšuje životnost, chrání proti kyselým dešťům, zlepšuje tepelně
izolační vlastnosti silikátových porézních stavebních hmot, jako jsou omítky, beton, plynosilikát,
osinkocement, pálená střešní krytina, pískovec apod., na které se chemicky váže.
Aplikace: Na suchý a čistý povrch v takovém množství, dokud je roztok vsakován. Nanášejte nástřikem,
nátěrem nebo namáčením. Roztok nesmí stékat. Vlastnosti: Při nanášení se naředěný roztok Lukofobu
vsakuje do porézního podkladu, zasychá a tvoří bezbarvý film s vysoce hydrofobním (vodoodpudivým)
účinkem při zachování původní paropropustnosti. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku
regeneračním krémem.
Ředění vodou:
1:10 až 15
omítky, beton, osinkocement
1:20 až 30
pálená střešní krytina – stříkáním
1:50 až 75
pálená střešní krytina – máčením
Vydatnost: 1 balení (500 ml) / 15 – 50 m2 (dle ředění).
NEBEZPEČÍ Obsahuje metylsilanolát draselný.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. P280 Používejte
ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ:
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ
(nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou/osprchujte. P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte
uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.
Doba spotřeby: 36 měsíců od data výroby.
PN 250

Obsah: 500ml
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